
 

CURRICULUM VITAE 
 

Nume: AVRAM 

Prenume: Alexandru 

Cetăţenia: română/franceză (2011) 

Locul naşterii: Tulcea 

Data naşterii: 16 septembrie 1956 

Adrese profesionale: 

 INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE «VASILE PÂRVAN» 

 Str. Henri Coandă 11 

 RO – 010667 Bucureşti 

 

LE MANS UNIVERSITÉ 

 Faculté des Lettres, Langues et Sciences humaines 

 Avenue Olivier Messiaen 

 F – 72085 Le Mans Cedex 9 

 Fax : (0033) (0) 243 83 36 50 

 e-mail: alexandru.avram@univ-lemans.fr 

  

Adrese personale: 

 Str. Radu Boiangiu nr. 1, scara A, ap. 10 

 Sector 1 

 RO – 71339 Bucureşti 

 

1, rue Saint Victeur 

 F – 72000 Le Mans 

 

Studii universitare: Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti (1976-1980), şef 

de promoţie; licenţa în 1980. 

 

Titluri ştiinţifice: doctor în istorie (Bucureşti, iunie 1992); titlul tezei: Ştampilele 

amforice thasiene de la Histria; conducător ştiinţific: Petre Alexandrescu. 

 

Funcţii actuale: 

a) profesor de istoria Greciei antice la Universitatea din Le Mans; 

b) cercetător ştiinţific I la Institutul de Arheologie «Vasile Pârvan» al Academiei 

Române (jumătate de normă); 

c) membru al Şcolii doctorale Le Mans–Angers (conducător a 7 teze de doctorat 

deja susţinute + 1 teză în curs; garant al unei habiliări);  

d) membru al Şcolii doctorale a Universităţii din Bucureşti (conducător a 10 teze de 

doctorat deja susţinute + 8 teze în curs); 

 

Domenii de cercetare: istoria, epigrafia şi arheologia coloniilor greceşti din Marea 

Neagră; epigrafia şi arheologia Asiei Mici; epigrafia frigiană; ştampile amforice 

greceşti; tratatele între Roma şi comunităţile elenistice. 

 

Parcurs profesional: 

a) septembrie 1980 – noiembrie 1983: profesor de istorie la Liceul German din 

Bucureşti (cu predare în limba germană); 
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b) noiembrie 1983 – august 2002: asistent de cercetare (1983), cercetător (1990), 

cercetător principal III (1992), cercetător principal II (1996), cercetător principal 

(ştiinţific) I (1999) la Institutul de Arheologie «Vasile Pârvan» al Academiei 

Române din Bucureşti; 

c) octombrie 1997 – iulie 2001: conferenţiar asociat (1997) şi profesor asociat 

(1998) la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti; 

d) octombrie 2001 – august 2002: profesor de istorie şi epigrafie greacă la 

Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti; 

e) de la 1 septembrie 2002: profesor de istorie greacă la Facultatea de Litere a 

Universităţii din Le Mans (calificare de profesor universitar în Franţa obţinută 

de la Conseil National des Universités în februarie 2002; post ocupat apoi prin 

concurs); 

f) de la 1 septembrie 2006: cercetător ştiinţific I la Institutul de Arheologie «Vasile 

Pârvan» al Academiei Române (jumătate de normă). 

 

Burse şi stagii de documentare: 

a) Şcoala Franceză de la Atena (octombrie 1992 – iulie 1993); 

b) Universitatea din Fribourg (mai–iunie şi noiembrie 1995); 

c) Marea Britanie (Oxford, Cambridge, Leeds, Londra; octombrie 1998); 

d) Şcoala Americană de la Atena (Mellon Fellow, aprilie – iulie 2000); 

e) Universitatea din Halle (activitate de cercetare şi învăţămînt, noiembrie 2001); 

f) Oxford (colaborare la Lexicon of Greek Personal Names, iulie 2002); 

g) München, Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik (mai 2003, februarie 

şi noiembrie 2004). 

 

Colaborări la proiecte internaţionale de cercetare: 

– « Copenhagen Polis Centre » (1994-2004); 

– L’Année épigraphique (1997-1998); 

– Supplementum epigraphicum Graecum (din 1999 până în prezent, advisory 

editor, contribuţii anuale); 

– Lexicon of Greek Personal Names, vol. IV (British Academy, 1998-2005) şi 

V.A (2005-2010); 

– Bulletin épigraphique (din 2006 până în prezent, contribuţii anuale); 

– « Les traités entre Rome et les communautés hellénistiques » (UMR 8585, 

Axe 6, programme 2, quadriennal 2006-2009, co-direcţie împreună cu Jean-

Louis Ferrary) ; 

– « Private Associations and the Public Sphere in the Ancient World » 

(Academia Regală de Ştiinţe şi Litere, Copenhaga, 2010-2018, contribuţie la 

baza de date). 

 

Membru în colegiile ştiinţifice sau comitetele de redacţie ale publicaţiilor: 

– Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie (Bucureşti, Institutul de 

Arheologie, 1992-2002 şi din 2006); 

– Il Mar Nero (Bucarest – Rome, secretar de redacţie din 1994; co-editor din 

2009); 

– Colloquia Pontica (Oxford, apoi Leiden, « Brill », apoi Colloquia Antiqua 

Leuwen, « Peeters », din 1995); 

– Studii clasice (Bucureşti, 1998-2010); 

– Ancient West & East (Leiden, « Brill », apoi Leuwen, « Peeters », din 2002); 

– Dacia. Revue roumaine d’archéologie et d’histoire ancienne (Bucarest, 

Institut d’Archéologie, din 2006); 
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– Ephemeris Napocensis (Cluj, din 2006); 

– Pontica (Constanţa, din 2006); 

– Analele Universităţii din Craiova, seria istorie (din 2007); 

– Peuce (Tulcea, din 2007); 

– Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos (Călăraşi, din 2008); 

– Tekmeria (Atena, din 2012); 

– Gephyra (Antalya, din 2015); 

– Colloquium Anatolicum (Eskişehir, din 2015); 

– Acta Musei Napocensis (Cluj, din 2016); 

– Arhitectură, restaurare, arheologie (ARA) (Bucureşti, din 2016). 

 

Membru al asociaţiilor profesionale de specialitate, organismelor internaţionale, 

altor instituţii: 

– Societatea română de studii clasice (1980); 

– Deutsches Archäologisches Institut (2001 ; membru corespondent); 

– Zentrum für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes, 

Universitatea Martin-Luther, Halle/Wittenberg (2001); 

– Association pour l’encouragement des études grecques, Paris (2004); 

– Société des professeurs d’histoire ancienne des universités (2005); 

– Agence nationale de la recherche (2009 ; expert); 

– Cineca (consorţiul de evaluare din Italia) (2012; expert). 

 

Premii: 

– Premiul « Gustave Mendel », Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 

(1998); 

– Premiul « Vasile Pârvan » al Academiei Române (1998);  

– Premiul Fundaţiei « Magazin istoric » (2000); 

– Premiul Fondului Literar Român (2001). 

 

 

 

 

           
29 martie 2021      Prof. Dr. Alexandru Avram 


